Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov
ze dne 14. 6. 2022 č.3/2022
Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1
Nepřítomen – omluven:
Hosté: viz. prezenční listina – příloha č.1
Zahájení
Jednání zahájila starostka obce P. Judová v 19.30. V úvodu přivítala přítomné, předsedající na
základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo obce usnášení schopné.
1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pozvánka na jednání ZO byla zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu stanovenou zákonem – příloha č. 2.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení Závěrečného účtu za rok 2021
3. Schválení Účetní závěrky za rok 2021
4. Pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně
5. Diskuse, závěr
Na zapisovatele byla navržena P. Judová a na ověřovatele L. Nová a V. Laštovka
Návrh usnesení:
Program jednání byl schválen. Zapisovatelem byla schválena P. Judová a na ověřovatele L.
Nová a V. Laštovka.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/3/2022 bylo přijato.
2. Schválení Závěrečného účtu za rok 2021
Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující
dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2021.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/3/2022 bylo přijato.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2021
Návrh Účetní závěrky za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu stanovenou zákonem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2021.
Hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/3/2022 bylo přijato.
4. Pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce probralo možnosti údržby veřejné zeleně v obci Míšov. Došlo ke shodě,
že obec pořídí zahradní traktor, který bude určen na údržbu ploch veřejné zeleně. Horní limit
byl navrhnut 100 tis. Kč. Zároveň bylo dohodnuto, že se pořídí i nový křovinořez na vyžínání
špatně dostupných míst veřejné zeleně. Křovinořež do tohoto limitu není zahrnutý.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení zahradního traktoru za pořizovací cenu max. 100 tis.
Kč.
Hlasování:
Pro:7
Proti:0
Usnesení č. 4/3/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

5. Diskuse, závěr
Obec pořídila nové fotbalové branky na hřiště.
V diskusi padlo i na téma blížících se komunálních voleb do zastupitelstev obcí. Důležitá
informace pro všechny, kdo by chtěl kandidovat do zastupitelstva obce, je termín 19.7., což je
nejzazší datum pro podání kandidátní listy na příslušný registrační úřad.
Jednání ukončila starostka obce v 20.30 h.
Zapsala 14.6.2022: Pavlína Judová

Bc. Pavlína Judová
starostka

Petr Hyťha
místostarosta

Lenka Nová
ověřovatel zápisu

Václav Laštovka
ověřovatel zápisu

